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ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. Doutor em direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Desenvolve pesquisas nas áreas de sistema 
de justiça e políticas sobre drogas. E-mail: <alexandre.cunha@ipea.gov.br>.

JARDEL FISCHER LOECK

Doutor em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS); e cursa pós-doutorado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). Desenvolve pesquisas em práticas de cuidado a usuários de drogas. 
E-mail: <jardelfischer@gmail.com>.

LETÍCIA CANONICO DE SOUZA

Graduada em ciências sociais; e mestre em sociologia pela Universidade de São 
Carlos (UFSCar). Desenvolve pesquisas sobre comunidades terapêuticas e outros 
temas ligados aos usos de drogas. Atuou como técnica de medida socioeducativa 
em meio aberto, no município de São Paulo e em programa de redução de danos 
para usuários de crack na mesma cidade. E-mail: <leticia.canonico@gmail.com>.

LUCIANA BARBOSA MUSSE

Graduada em direito e psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 
e mestre e doutora em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP). Líder do grupo de estudos e pesquisa em direito e políticas sociais 
(GEPDPS) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq); e professora universitária e pesquisadora do Programa de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. E-mail: <luciana.musse@ipea.gov.br>.
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MARCELLO DOUDEMENT

Graduado e mestrando em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB). 
Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na 
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) 
do Ipea de 2015 a 2017. E-mail: <marcellobaixista@gmail.com>.

MARCO ANTÔNIO CARVALHO NATALINO

Especialista em políticas públicas e gestão governamental. Pesquisador na Diretoria 
de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea.  
E-mail: <marco.natalino@ipea.gov.br>.

MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS

Técnica em planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. Mestre em políticas públicas 
e administração pública pelo Institute of Social Studies (ISS), dos Países Baixos; e 
doutora em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (IUPERJ). Desenvolve pesquisas sobre políticas sociais e políticas sobre 
drogas. E-mail: <mariapaula.santos@ipea.gov.br>.

MATHEUS CARACHO NUNES

Graduado em ciências sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar);  
mestre em sociologia pelo Programa de pós-graduação (PPGS) da 
UFSCar; e doutorando em ciências sociais na Universidade Estadual de Campinas 
(PPGCS/Unicamp). Desenvolve pesquisas sobre comunidades terapêuticas e grupos 
urbanos marginais. E-mail: <matheus.carachonunes@gmail.com>.

NAYARA LEMOS VILLAR

Graduada em serviço social pela Universidade de Brasília (UnB); e pós-graduada 
em serviço social organizacional pelo Instituto Brasileiro de Educação à Distância 
do Distrito Federal (IBEDF). Pesquisador do Programa de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea de 2015 a 2017. Especialista 
socioeducativa do governo do Distrito Federal. E-mail: <nayara.nay4@gmail.com>.
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OLÍVIA ALVES GOMES PESSOA 

Graduada em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB); e mestra em 
direitos humanos e cidadania pela UnB. Pesquisadora do Programa de Pesquisa 
para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas do 
Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. Desenvolve pesquisas 
na área de acesso à justiça. E-mail: <olivia.pessoa@gmail.com>.

ROBERTO ROCHA COELHO PIRES

Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. Doutor em políticas públicas pelo 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 2009, com pós-doutorado pelo Centro 
de Sociologia das Organizações da Sciences Po (2015-2016). Professor do mestrado 
profissional em políticas públicas e desenvolvimento, do Ipea; e do mestrado profissional 
em governança e desenvolvimento, da Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap). Desenvolve pesquisas sobre implementação de políticas públicas, burocracia 
e relações Estado-sociedade. E-mail: <roberto.pires@ipea.gov.br>.

ROSA VIRGÍNIA MELO

Doutora em antropologia social pela Universidade de Brasília (UnB). Pesquisadora 
colaboradora no departamento de antropologia da UnB. Professora e consultora. 
Desenvolveu pesquisas sobre garimpo e turismo, festas religiosas populares, transe e 
disciplina nas matrizes religiosas da ayahuasca. Atualmente trabalha com moralidades 
e tratamentos para dependência química. E-mail: <rosavmelo@gmail.com>.

VÍNNIE NASSER MESQUITA DA CONCEIÇÃO

Bacharel em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB). Pesquisador do 
Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de 
Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea 
entre 2015 e 2017. Atua em pesquisas nas áreas de segurança pública e políticas 
de drogas. E-mail: <nasser.vinnie@gmail.com>.


